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Dag iedereen! 

 

Dit jaar vertrekken we 22 juli weer op kamp! En wat voor een kamp?! 10 dagen lang 

zijn we echte tijdreizigers! 

Neem jullie geschiedenisboeken nog eens goed door, want ons kampthema is dit jaar 

‘Reis door de tijd’! 

In deze bundel vinden jullie alle nodige informatie om klaar te zijn op 22 juli. Lezen is 

dus de boodschap!  

Voor vragen en inlichtingen kan je terecht bij de hoofdleiding en de leiding: 

 

 

Ewoud Lambrecht:   0474 08 33 18  

Jente Peiren:     0473 48 25 97 

Of via 

hoofdleiding@chiroberkenbloesem.be 

  

 

De contactgegevens van de leiding zijn: 

Speelclub: Ilan, Marko, Olivier en 

Oscar  

  speelclub@chiroberkenbloesem.be  

Kiekeboes: Anouk, Laura en Linus kiekeboes@chiroberkenbloesem.be  

Rakwi: Loïc, Nina en Samuel rakwi@chiroberkenbloesem.be   

Tito: Lars, Pieter en Sarah  tito@chiroberkenbloesem.be   

Keti: Jannes en Lucas keti@chiroberkenbloesem.be 

Aspi: Ewoud en Jente  aspi@chiroberkenbloesem.be  

 

 

  

 

 

mailto:aspi@chiroberkenbloesem.be
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Dit jaar gaan we op kamp in het gezellige Antwerpen, meer bepaald in Itegem, een 

deelgemeente van Heist-op-den-Berg.  

 

Zit je met vragen? Aarzel dan niet om de leiding te contacteren. We hopen dat dit 

kampboekje alvast duidelijkheid brengt.  

 

Ons motto dit jaar blijft: Lekker koken, lekker eten, veel vriendjes, veel ravotten! 

Als je ’t mij vraagt, Chiro Berkenbloesem! 

 

Wij kijken alvast uit naar het bivak, jij ook? 

 

Veel lieve groetjes,  

De tijdreizigers (de leiding)  

 



4 
 

Belangrijke kampberichten  

 

Inschrijven  

Via deze link kom je terecht op ons inschrijvingsformulier: 

https://forms.gle/QXo5yyRHVeveGKag8 

Je kan deze link ook terugvinden in de mail met alle kampinfo. Dit 

inschrijvingsformulier bevat het medisch attest, de GDPR en de inschrijving zelf. Als 

er na inleveren van het attest gegevens wijzigen, geef je deze aanpassingen door 

aan de leiding van je kind. De e-mailadressen vind je eerder in dit boekje terug. 

Bagage  

De bagage dient binnengeleverd te worden aan de chirolokalen op woensdag 20 juli. 

Dit kan tussen 18 en 20 u. Voor alle groepen is het belangrijk een veldbedje of  matje 

mee te nemen. De 3 oudste groepen slapen in tenten en de 3 jongste groepen slapen 

in het gebouw, maar nergens zijn er bedden voorzien. 

Belangrijk is om de bagagestuks van je kind 

te labelen, zo komen verloren voorwerpen 

sneller terecht. Elk jaar blijven we achter met 

een hele hoop verloren voorwerpen, inclusief 

dure uniformstukken.  Wij vinden dit jammer 

om al deze persoonlijke spullen weg te 

moeten gooien/geven. Labelen is een kleine 

moeite, die de leiding veel moeite en de 

ouders veel geld bespaart.  

 

Fiets  

Keti en Aspi gaan tijdens het kamp op tweedaagse. Hiervoor hebben zij een fiets 

nodig. Om problemen tijdens de tocht te voorkomen, vragen wij dat de leden hun fiets 

binnenbrengen voor een korte controle door de leiding. Dit kan t.e.m. de laatste 

chirozondag (26/06). Zo weten de leden wat er aan hun fiets schort en hebben ze ruim 

voldoende tijd om eventuele problemen op te lossen tegen het kamp.   

De fiets dient ingediend te worden met de bagage op 20 juli.  

Vertrek  

We verwachten de leden volledig in uniform (minimaal 2 stuks) op vrijdag 22 juli stipt 

om 13u30 aan de lokalen. Eerst vindt er een beginformatie plaats waarna we 

gezamenlijk de bus opstappen richting Itegem.   

We vragen de leden op tijd te komen, zodat we op tijd kunnen beginnen met de 

startformatie en vervolgens ook op tijd kunnen vertrekken.  

https://forms.gle/QXo5yyRHVeveGKag8
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Terugkeer  

Indien alles goed verloopt, mag je ons terug verwachten op zondag 31 juli omstreeks 

15u aan de kerk. Het specifieke uur van terugkomst zal nog gecommuniceerd worden. 

Hierna gaat iedereen naar de lokalen voor de verplichte eindformatie. Deze formatie 

kan wat tijd in beslag nemen, alsook het uitladen van de camion, gelieve hier rekening 

mee te houden. Daarna kan iedereen met zijn/haar ouders terug mee naar huis om 

na te vertellen over een super leuk kamp! 

Prijs  

We hebben de kosten voor ons bivak al behoorlijk kunnen drukken dankzij 

Vosbergleute. Maar om uit de kosten te komen, vragen wij nog een bijdrage. Wij 

vragen u dit bedrag te storten op de rekening van Chiro Berkenbloesem. 

BE72 7360 4764 1616 met vermelding van ‘naam van uw kind(eren) + bivak 

2021’.  

1ste kind: 140 euro  

2de  kind: 130 euro  

3de kind: 120 euro  

Leden van de Speelclub krijgen de keuze om 7 of 10 dagen mee te gaan. Sommige 

leden hebben namelijk sneller last van heimwee dan andere. De stap is mentaal soms 

wat te groot om in één keer de volledige 10 dagen mee te gaan.   

Uit praktische overweging voor de ouders hebben we besloten om de speelclub van 

dag 3 tot dag 10 mee te laten gaan op kamp. Zondag 24 juli zijn deze groep 

speelclubbers welkom! De kinderen kunnen die avond dan worden afgezet op de 

kampplaats om 18u30. Er wacht hen dan een rondleiding op de kampplaats om 

nadien aan tafel te schuiven voor een heerlijk avondmaal. Natuurlijk kan er 

gecarpoold worden. Gaat uw kind 7 dagen mee, dan betaalt u slechts 100 euro.   

Indien u moeilijkheden ondervindt het bivak te betalen, aarzel dan niet om de 

hoofdleiding of onze volwassen begeleiding, Veerle en Jolijn, aan te spreken. Dan 

kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing. We hebben namelijk graag 

iedereen mee op kamp!  

Post  

Op kamp ontvangen we natuurlijk graag post, wil je je kind een briefje schrijven dan 

kan dat op onderstaand adres:   

Chiro Berkenbloesem – Naam van je kind  

Eugeen Woutersstraat 41 A  

2220 Heist-op-den-Berg 

 

Wij ontvangen geen bezoek, dus brieven schrijven is de boodschap!  
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Wagenziekte  

Als je kind last heeft van wagenziekte, geef hem/haar dan Touristil of dergelijke 

mee als het nodig is. Dit is voortaan op voorschrift en we kunnen bijgevolg zelf geen 

Touristil meer voorzien in onze EHBO-koffer.  

Luizen  

Regelmatig vertrekken enkele kinderen met luizen op kamp, dit willen we dit jaar 

voorkomen. We vragen dan ook aan iedereen om zijn of haar kind te controleren 

enkele dagen voor vertrek en indien nodig een behandeling te starten. Ook vragen 

we om de leiding hiervan op de hoogte te brengen (ook na behandeling), zo kunnen 

we verdere besmettingen helpen voorkomen. 

Contact in geval van nood 

Indien je de leiding dringend moet bereiken, kan je steeds terecht bij de hoofdleiding 

(zie boven) OF bij de VB’s. Hen kan je op volgende nummers bereiken: 

Jolijn Bosseloo: 0499079155  

Veerle Cammaerts: 0497839032  
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Wat doe je allemaal op kamp?  
  

Kindjes die al eerder zijn mee geweest, kunnen vast bevestigen dat het bivak de 

leukste tijd is van het chirojaar. Zij weten ondertussen wat hen te wachten staat, 

maar voor zij die dat nog niet weten, even een kort overzicht!  

Op de dag van aankomst ga je met de hele groep het 

terrein eens verkennen en daarna begint het echte werk. 

Je speelt samen spelletjes tot de kookouders ons naar de 

eetzaal lokken voor de eerste avondmaaltijd! Tijdens de 

maaltijden op kamp kan je nagenieten van de activiteiten, 

even tot rust komen en babbelen met je groepsleden.   

De volgende dagen worden gevuld met allerlei activiteiten. 

Zo zijn er gewone speldagen voorzien door je leiding, met 

de allerleukste spelletjes.  

  

Ook gaan de Speelclub, Kiekeboes en 

Rakwi op ééndaagse. Dit is een 

daguitstap, maar waarheen is nog een 

verrassing!  

De Tito, Keti en Aspi gaan op 

tweedaagse en overnachten op 

verplaatsing. De Tito gaat te voet en de 

Keti en Aspi springen de fiets op voor dit 

avontuur! 

  

 

 

Vraag je je ook wel eens af hoe het is om 

andere leiding te hebben? Dan heb je geluk, 

want dat kan je uittesten op Omgekeerde 

Dag. De leidingsploeg wordt dan voor één 

dagje door elkaar geschud. Ben je ook al 

benieuwd wie jouw nieuwe leiding wordt die 

dag? Opnieuw een verrassing!  
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Om de kinderen van andere groepen eens te leren kennen, is er Familiedag. Alle 

groepen worden door elkaar gegooid voor een leuke tocht met onderweg allerlei 

spelletjes. In de avond wordt er gezellig gegeten met je nieuwe groep, maar na het 

avondeten is alles weer vanouds!  

Het kamp wordt afgesloten met een gezellig kampvuur; een spetterende show en 

een leuk feestje!  

Je hebt het alvast gemerkt, dit wil je allemaal niet missen!   
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Geen hongerklop met onze kookies! 
 

10 dagen ravotten, hoe houden we dat vol?? Op bivak kunnen we niet overleven 

zonder de kookouders, onze topchefs! Zij staan steeds voor ons klaar, ook al voelen 

we ons wat flauw door ons te hard te amuseren.    

 

Wat doen ze? 

 

• Opnieuw aanvullen van energie (dat kan uiteraard niet zonder hun lekker eten) 

• Eens een eitje tijdens het ontbijt? CHECK! 

• Heimwee of wat verdrietig? Niet meer na een gezellige babbel met de 

kookouders! 

• Gevallen, insectenbeet, netels die branden? Zij kunnen je helpen en troosten 

als de beste! 

• Tussendoortje nodig na al dat ravotten? Staat elke dag om 17u klaar, 

mjammie! 

• Een heerlijk avondmaal om de vermoeiende dag af te sluiten? Gezelligheid 

ten top! 

• Lunchpakketten voor trektochten met af en toe een heerlijke chocoladereep? 

Da’s weer geregeld! 

 

Dit jaar nemen we het volgende team mee om de bevoorrading te voorzien: 

 

Onze VB’s: 

Veerle Cammaerts 

Jolijn Bosseloo 

 

Keuken:  

Eva Bosseloo 

Tim Hernalsteen 

Ken Adriansens  

Robin Van de Riet  
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Wat neem je mee?  
 

• Veldbed: dit jaar zullen alle groepen dit moeten meenemen.  

• UNIFORM: short of rok, t-shirt en hemd of pull  

Heb je dit nog niet? Dan kan je er één kopen bij De Banier  

(J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven of Kolenmarkt 85, 1000 Brussel) 

Op de Chiro kan je ook tweedehandskledij aankopen, daarnaast verkopen we 

ook nog onze eigen hoedjes (€10), t-shirts (€10) en pulls (kind:€20 – vw:€25). 

• Slaapzak, kussen en kussensloop (slaapgerief is dus niet aanwezig op de 

kampplaats!) 

• Pyjama of warme slaapkledij. De tito, keti en aspi slapen in tenten. Aangezien 

het ’s nachts sterk kan afkoelen, geef je best voldoende warme slaapkledij mee!  

• Regenjas Wanneer het regent is deze onmisbaar, vergeet hem dus zeker niet!  

• Voldoende warme truien, lange broeken, shorts en T-shirts. Hou er 

rekening mee dat dit spelkledij is, geef dus niet de mooiste kleren mee. De kans 

is immers zeer groot dat de kleren tijdens het spelen vuil worden of stuk gaan!   

• Stevige stapschoenen, waarmee de kinderen goed kunnen stappen. Dit is 

noodzakelijk voor dagtochten.  

• Insectenspray/zalfjes 

• Laarzen of watervast schoeisel  

• Voldoende ondergoed en kousen. Geef zeker een onderbroek mee voor elke 

dag plus een aantal reservestuks. Een ongelukje zit namelijk in een klein 

hoekje…  

• 4 keukenhanddoeken. Vergeet deze zeker niet te labelen, anders doet de 

leiding het zelf!!!  

• 4 washandjes en 4 handdoeken, ook deze labelen 

• Zakdoeken  

• Toiletgerief (zeep, shampoo, borstel, tandenborstel en tandpasta)  

• Degelijke herbruikbare drankkruik. Een plastiek flesje volstaat niet, we 

gebruiken dit bijna dagelijks!  

• Wasspelden  

• Zwempak of zwembroek en badmuts  

• Petje of zonnehoed  
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• 2 paar sportschoenen of andere speelschoenen. Vergeet de steunzolen van je 

kind niet mee te geven, we wandelen enorm veel op kamp. Je kind en de leiding 

zijn je dankbaar! 

• Zaklamp 

• Pantoffels of badslippers (verplicht voor binnen!) 

• Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en enveloppen. Gelieve het adres al op 

de enveloppen te schrijven en de postzegel erop te plakken. Dit is veel 

makkelijker voor uw kind! Postzegels en kaartjes kunnen ook ter plaatse 

gekocht worden bij de leiding.  

• Identiteitskaart en strookjes van de mutualiteit Zorg dat de strookjes e.d. 

nog geldig zijn.   

• Een beetje zakgeld. Gelieve geen grote biljetten mee te geven aan uw kind.  

Om bijvoorbeeld een postkaartje te kopen is kleingeld veel handiger!  

• Vuile waszak 

• Stevige rugzak  

 

Wat neem je NIET mee:  

• Gsm’s en andere elektronica (deze worden afgepakt en pas terug gegeven 

op het einde van het kamp, indien je kind er één mee heeft). Sms’en worden 

met andere woorden niet beantwoord tijdens het kamp. Je kan uitgaan van het 

spreekwoord ‘Geen nieuws is goed nieuws’. Moest er iets gebeuren verwittigt 

de leiding de ouders meteen!  

• Alcohol, drugs en sigaretten. Toch bij? = Ticket naar huis!  
  

Specifiek per groep neem je ook mee:   

Kiekeboes: Hawaï kledij 

Tito: Trekrugzak (2-daagse) 

Keti: Fiets (in perfecte staat en voorzien van verlichting!), trekrugzak 

(2-daagse)   

Aspi: Fiets (in perfecte staat en voorzien van verlichting!), trekrugzak 

(2-daagse)    

 

TITO, KETI EN ASPI: Hou er rekening mee dat jullie buiten slapen. Voorzie je dus 

van een warme slaapzak, warme slaapkledij,... Het kan ’s nachts stevig afkoelen!  

Weet je niet zeker tot welke groep jouw kind behoort, vraag het dan aan de leiding, 

die zullen dat vast en zeker kunnen vertellen!  
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Dag liefste speelclubbers, 

 

Hebben jullie je ooit al willen voelen als een echte ridder of prinses? 

Of misschien willen leren brullen als een echte dinosaurus? Of willen 

jullie liever zien hoe dat de toekomst er uitziet? 

Als jullie antwoord op een van deze vragen ja is, hebben wij heel 

goed nieuws voor jullie!! 

Van 22 Juli tot en met 31 Juli is de kans groot dat we een van deze 

wensen vervullen op ons jaarlijks Kamp      

We reizen dit jaar naar Itegem waar we ons 10 (of voor sommigen 7 

dagen) zullen amuseren! 

Naast het tijdreizen en het amuseren zullen we ook lekker eten en 

gezellig samen slapen. 

Haal je tijdmachine dus maar terug boven en warm hem zeker op 

want jullie zullen ze vaak genoeg mogen gebruiken! 

 

Wij kijken er al vast naar uit en hopelijk jullie ook!! Dan maken we 

er samen een top kamp van! 

Tot dan  

 

Groetjes, 

Marko, Ilan, Oscar en Olivier 
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Dag liefste Kiekeboes, 

 

Wat een leuk chirojaar hebben we weer achter de rug! Maar niet 

getreurd, het is nog niet gedaan want we sluiten dit topjaar af met 

onze jaarlijkse bivak!!! 10 dagen vol plezier en heel veel leuke 

spelletjes. Dat wil je toch niet missen? :)  
 

We vertrekken samen op 22 juli met onze raket richting Itegem en 

gaan 10 dagen vol plezier tegemoet. We reizen doorheen 

verschillende tijden en plaatsen, dus bereid je voor op allerlei toffe 

spelletjes, een leuke ééndaagse, super lekker astronauteneten en 

veel meer! 

We gaan doorheen het kamp ook een pitstop maken in Hawaï, dus 

neem zeker je tropische en coolste verkleedkleren mee in je valies! 

Wij kunnen niet wachten om jullie te zien op kamp, zijn jullie er ook 

klaar voor?  
 

Los dan deze Rebus op om te zien of jij wel echt klaar bent voor 10 

dagen vol plezier!! Tot snel! :) 
 

Groetjes van jullie leiding, 

Anouk, Linus en Laura  
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Beste Rakwi's, 

Dit jaar vertrekken wij weer op kamp!! Maar deze keer op een andere datum 

voor de verandering ;) (van 21 juli tot 31 juli). Wij gaan allemaal samen naar 

Itegemmmm. Het wordt zoals elk jaar een onvergetelijk kamp met leuke 

activiteiten, maar ook grappige, rustige en nog veel meer. Zeker met het thema 

reis doorheen de tijd gaan we veel leuke en speciale dingen tegen komen! Jullie 

moeten niks speciaals meenemen ALLEEN jullie goed humeur!!! Voor de 

durvers onder ons: geen zorgen, er gaat gestreden, geëxperimenteerd en 

gesport worden en de rest gaan we niet verklappen! :) Voor de chille rakwi’s 

onder ons: natuurlijk gaat er ook tijd zijn om te spelen, om te knutselen, om 

elkaars haar te vlechten en nog zoveel meer! Wij kunnen niet wachten en gaan 

jullie met heel veel enthousiasme ontvangen in Itegem!  

Tot dan :) Nina, Loïc en Samuel 
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ALLERLELIJKSTE TITOTIJDREIZIGERS 

Yessssssss, eindelijk zijn jullie gearriveerd op de coolste pagina uit het coolste boekje. Uiteraard 
wisten jullie al dat dit de coolste pagina ging zijn en kwamen ze naar hier om te lezen hoe cool het 
aankomende kamp zal zijn. Eigenlijk is dit al een overbodigheid gezien jullie al weten dat het thema dit 
jaar tijdreizen is. Al van een cooler kampthema gehoord als tijdreizen? 

 
Jammer genoeg kunnen we niet terugreizen naar het begin van dit chirojaar om het hele jaar te 
herbeleven maar dat is niet erg gezien de glorieperiode van het jaar nog moet beginnen.  
Ge weet wel, die 10 dagen, omringd door uw vrienden en vijanden in the middle of nowhere waar ge de 

gekste ervaringen opdoet.  

 
Op 22 juli verwachten wij jullie op onze favoriete winkelkarbowlingspot. En als ge braaf zijt, zetten we u 
daar de 31ste met een valies vol herinneringen af. Tenzij ge vermoeiend waart natuurlijk, dan laten we 
u waarschijnlijk achter in de tijd van de middeleeuwen. We hebben gehoord dat ze daar interessante 
martelpraktijken hanteerden. 
Bon, we zien jullie graag 
 

 

…terug de 22ste juli voor het gekste avontuur van jullie leven! 
(Nu dachten jullie effe dat we zeiden dat we jullie graag zagen he, sukkels xx) 

 
Gekke Giro Groetjes, PieLarSar 
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Allerliefste Ketikechs, 

 

Alhoewel… hoe oud is het woord Kech? 

Carissimi Ketis, parati estis castra optima semper? 

Latijn, pfuh, tegenwoordig hebben we wel wat beter te doen dan 

druiven eten op een ligbed… 

Chers chevaliers de la table ro-o-onde 

Maar ridders? Dat is toch zo passé…          

                                                                                                                              Ps: hier nog een fotootje uit de oude doos 

Hmm wij weten het ook niet meer… Het is het jaar 2084 en we hebben met de Chiro een teletijdmachine aangekocht! 

Alleen, Lucas en Jannes zijn een beetje aan het prutsen geweest en hierdoor zitten we de ene dag in een Colosseum, de 

andere dag in een grot muurschilderingen te maken en dan weer te cruisen in onze vliegende auto (nogwel cool ngl, 

zullen jullie nog meemaken) 

Misschien belanden we nog wel eens in Casino Royale van James Bond? 

Pak dus zeker een chique paar kleren mee! 

Of de jungle van Indiana Jones? 

Vergeet dus zeker geen trekrugzak! 

Of in een zenuwslopende etappe van de Tour de France 

Zorg dus zeker dat je fiets in orde is en je een reserveband meehebt! 

En wie weet in welke periodes we nog allemaal belanden… 

De volledige lijst met ‘wat neem ik mee op kamp’ bezorgen we jullie nog! 

 

22 tot 31 juli zullen we ons begeven naar Itegem! Hier zullen jullie niet alleen het hedendaagse Itegem ervaren, maar het 

Itegem DOOR DE TIJD HEEN! Dat het episch gaat worden moeten we niet benadrukken: een fietstweedaagse waar Eddy 

Merckx jaloers op zal zijn, een kampvuur dat Columbus vanuit Amerika zal zien en nog zovéééél meer, maar vooral de 

mooiste herinneringen, niet van 10 dagen, maar van 3000 jaar!  
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Al het hele jaar  
Staan we meer dan klaar  
Elke dag, chirovlag, mijn kompaan geeft zin om op kamp te gaan 
Het was nog al een jaar  
Nu is het einde bijna daar  
Thomas sloom , Renske schoon, jullie droom kan in vervulling gaan  
 
Wij roepen ‘ohohoh’  
Jullie roepen ‘eheheeh’  
Een 10-daags bivak hebben wij zin in  
Wij roepen ‘ohohoh’  
Jullie roepen ‘eheheeh’  
Dat wij vertrekking richting Iteghee-eem 
 
Voor het laatst in ons leven,  lid zijn eeeeen alles geven  
Ohohohoohohooh 
Dat is aspi zijn  
Voor het laatst in ons leven,  lid zijn en alles 
geven  
Ohohohoohohooh 
Dat is aspi zijn  
 
Aaaaspi 
A-a-a--aspiiiiii 
Aaaaspi  
Aspi, met ons twee  
 
Aaaaspi 
A-a-a-aspiiiiii 
Aaaaspi  
Aspi, met ons twee  
 
 
Wow, zoals jullie hierboven konden lezen hebben wij keiveel zin om samen met jullie nog 
een laatste keer als lid op kamp te gaan! Vul de volgende strofe van het liedje ‘Vuurwerk’ 
van Camille aan met een zelfgeschreven tekst, zing het hele liedje in en stuur het ons door 

voor 30 juni 2022!     
 
Dag en tot snel  
Waldo en Jente xxxxx 
 

 


